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الحمد هلل رب العالميف، كصمى اهلل كسمـ كبارؾ عمى عبده كرسكلو، نبينا محمد كعمى آلو كصحبو 

أجمعيف  
:  أما بعد

كأف طمبو فرض عمى كؿ مسمـ كمسممة لقكلو صمى اهلل  فال يخفى عمى أحد أىمية العمـ الشرعي، 
 ، ] مع التنبيو عمى أف الحديث ال يصح سندا كمعناه صحيح [طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ : عميو كسمـ

 ركاه الشيخاف مف طريؽ معاكية بف أبي [مف يرد اهلل بو خيرا يفقيو في الديف : كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ
. ]سفياف

 
سمعت الشيخ الدكتكر معز الماجكلي الزيتكني يقكؿ كاف بعض أىؿ العمـ مف  شيكخنا الشناقطة 

:  يقكلكف
 

 لسالة إلى خميرك الرت === لا الجيذ بيلعالمة الجي

 رذسالة احر لمنك ذيرًت === ر عاشني إلى ابرك االخضرًت

 
 ق رحمو اهلل تعالى كلـ 1245ركم أنو مف نظـ الشيخ محمد النابغة الغالكم الشنقيطي المتكفى سنة 

 بيتا نفع اهلل بو 314أقؼ عمى ما ركم في نظمو المعتمد مف األقكاؿ كالكتب في المذىب المالكي الذم يقع في 
. الجميع 

متف األخضرم في العبادات عمى مذىب اإلماـ مالؾ 
 - 1512=  ىػ 983 - 918)أبك زيد عبد الرحمف بف محمد الصغير األخضرم لصاحبو فضيمة الشيخ 

. كىك مف أىؿ سكرة، في الجزائر، لو عدة كتب أخرل في المنطؽ كعمـ الفمؾ كالفرائض ك الحساب ( ـ1575
.  كاهلل أعمـ

. كصمى اهلل كسمـ كبارؾ عمى كرسكلو، نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف
 

8 -  -1439ه  
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. كصمى اهلل عمى نبينا محمد كآلو كصحبو كسمـ بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
ماـ المرسميف . الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد خاتـ النبييف كا 

تصحيح إيمانو ثـ معرفة ما يصمح بو فرض عينو كأحكاـ الصالة كالطيارة : أكؿ ما يجب عمى المكمؼ
 .كالصياـ

 كيجب عميو أف يحافظ عمى حدكد اهلل كيقؼ عند أمره كنييو كيتكب إلى اهلل سبحانو قبؿ أف يسخط 
: كشركط التكبة. عميو

. الندـ عمى ما فات .1
  .كالنية أف ال يعكد إلى ذنب فيما بقى عميو مف عمره .2
. كأف يترؾ المعصية في ساعتيا إف كاف متمبسا بيا .3

 
حتى ييديني اهلل فإنو مف عالمات الشقاء كالخذالف كطمس :  كال يحؿ لو أف يؤخر التكبة، كال يقكؿ

ىانتو،  .البصيرة يماف الطالؽ، كانتيار المسمـ كا  كيجُب عميو حفظ لسانو مف الفحشاء كالمنكر كالكالـ القبيح كا 
كيجُب عميو حفظ بصره عف ا لنظر إلى الحراـ، كال يحؿ لو أف ينظر إلى  .كسبو كتخكيفو في غير حؽ شرعي

كأف يحب هلل . مسمـ بنظرة تؤذيو إال أف يككف فاسقان فيجب ىجرانو كيجب عميو حفظ جميع جكارحو ما استطاع
 .كيبغض لو كيرضى لو كيغضب لو، كيأمر بالمعركؼ كينيى عف المنكر

 
كيحـر عميو الكذب كالغيبة كالنميمة كالكبر كالعجب كالرياء كالسمعة كالحسد كالبغض كالسخرية كالزنا 

كالنظر إلى األجنبية كالتمذذ بكالميا كأكؿ أمكاؿ الناس بغير طيب نفس كاألكؿ الشفاعة أك الديف كتأخير 
  .الصالة عف أكقاتيا

 
قاؿ اهلل . كال مجالستو لغير ضركرة، كال يطمب رضا المخمكقيف بسخط الخالؽ. كال يحؿ لو صحبة فاسؽ

مِإنِإيفَو }: سبحانو كتعالى ُضكُه إِإفْن كَواُنكا ُمؤْن ؽُّق أَوفْن ُيرْن ال طاعة لمخمكؽ في : "كقاؿ عميو كالسالـ. {كَوالمَّلُو كَورَوُسكُلُو أَوحَو
كال يحؿ لو أف يفعؿ فعالن حتى يعمـ حكـ اهلل فيو كيسأؿ العمماء كيقتدم بالمتبعيف لسنة صمى ". معصية الخالؽ

كال يرضى لنفسو ما رضيو المفمسكف . اهلل عميو كسمـ الذيف يدلكف عمى طاعة اهلل، كيحذركف مف اتباع الشيطاف
 .الذيف ضاعت أعمارىـ في غير طاعة اهلل تعالى، فيا حسرتيـ كيا يطكؿ بكائيـ يكـ القيامة

 
 .نسأؿ اهلل أف يكفقنا التباع سنة نبينا كشفيعنا كسيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ
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فصؿ في أقساـ الطيارة  .1
أقساـ الطيارة : فصؿ .أ 

: الطيارة قسماف
. طيارة حدث- 1
. كطيارة خبث- 2

ر، كىك الذم لـ يتغير لكنو أك طعمو أك رائحتو بما يفارقو قكال يصح الجميع إال بالماء الطاىر المط
 .كنحكه... غالبان كالزيت كالسمف كالدسـ كمو كالكذح كالصابكف كالكسخ كنحكه، كال بأس التراب كالحماة كالسبخة

 
 غسؿ النجاسة:فصؿ .ب 

كمف شؾ في إصابة النجاسة نضح، . فإف التبست غسؿ الثكب كمو. إذا تعينت النجاسة غسؿ محميا
ف أصابو شيء شؾ في نجاستو فال نضح عميو، كمف تذكر النجاسة كىك في الصالة قطع إال أف يخاؼ  كا 

 .كمف صمى بيا ناسيان كتذكر بعد السالـ أعاد في الكقت. خركج الكقت
 

فصؿ في الكضكء  .2
فرائض الكضكء  : فصؿ .أ 

النية، كغسؿ الكجو، كغسؿ اليديف إلى المرفقيف، كمسح الرأس، كغسؿ الرجميف إلى الكعبيف، كالدلؾ، 
 .كالفكر

 الكضكء سنف: فصؿ .ب 
 غسؿ اليديف إلى الككعيف عند الشركع، كالمضمضة، كاالستنشاؽ، كاالستنثار، كرد مسح الرأس كمسح 

. األذنيف كتجديد الماء ليما، كالترتيب بيف الفرئض
ف طاؿ فعمو كحده كأعاد ما صمى  كمف نسى فرضان مف أعضائو فإف تذكره بالقرب فعمو كما بعده، كا 

ف ترؾ سنة فعميا كال يعيد الصالة. قبمو . كا 
ف صمى قبؿ ذلؾ أعاد  .كمف نسى لمعة غسميا كحدىا بنية كا 

 .كمف تذكر المضمضة كاالستنشاؽ بعد أف شرع في الكجو فال يرجع إلييما حتى يتـ كضكءه
 

 الكضكء فضائؿ: فصؿ .ج 
 التسمية كالسكاؾ كالزائد عمى الضربة األكلى في الكجو كاليديف، كالبداية بمقدـ الرأس، كترتيب السنف 

. كقمو الماء عمى العضك، كتقديـ اليمنى عمى اليسرل
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كيجب تخميؿ المحية الخفيفة في الكضكء , كيجب تخميؿ أصابع اليديف، كيستحب في أصابع الرجميف
 .دكف الكثيفة، كيجب تخميميا في الغسؿ كلك كانت كثيفة

 
 نكاقض الكضكء :فصؿ .د 
: ث كأسباباأحد

. البكؿ كالغائط كالريح كالمذل كالكدل: فاألحداث
النكـ الثقيؿ كاإلغماء كالسكر كالجنكف كالقبمة، كلمس المرأة إف قصد المذة أك كجدىا، كمس : كاألسباب

. الذكر بباطف الكؼ أك بباطف األصابع
. كمف شؾ في حدث كجب عميو الكضكء إال أف يككف مكسكسان فال شيء عميو

. كيجب عميو غسؿ الذكر كمو مف المذل، كال يغسؿ األنثييف
 .كالمذل ىك الماء الخارج عند الشيكة الصغرل بتفكر أك نظر أك غيره

 
  ما يحـر عمى المحدث:فصؿ .ق 

ال يحؿ لغير المتكضئ صالة كال طكاؼ كال مس نسخة القرآف العظيـ كال جمدىا، ال بيده كال بعكد 
كنحكه إال الجزء منيا المتعمـ فيو، كال مس لكح القرآف العظيـ عمى غير الكضكء إال لمتعمـ فيو أك معمـ يصححو 

 .كاإلثـ عمى مناكلو لو، كمف صمى بغير كضكء عامدان فيك كافر كالعياذ باهلل, كالصبي في مس القرآف كالكبير
 

فصؿ في الغسؿ  .3
  مكجبات الغسؿ:فصؿ .أ 

: يجب الغسؿ مف ثالثة أشياء
. الجنابة كالحيض كالنفاس

: فالجنابة قسماف
. أحدىما خركج المني بمذة معتادة في نكـ أك يقظة بجماع أك غيره- 1
. مغيب الحشفة في الفرج: كالثاني- 2

كمف رأل في منامو كأنو يجامع كلـ يخرج منو مني فال شيء عميو، كمف كجد في ثكبو منيان يابسان ال 
 .يدرم متى أصابو اغتسؿ كأعاد ما صمى مف آخر نكمو ناميا فيو

 
 فرائض الغسؿ :فصؿ .ب 

 . النية عند الشركع كالفكر كالدلؾ كالعمكـ
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 الغسؿ سنف: فصؿ .ج 
 غسؿ اليديف إلى الككعيف كالكضكء، كالمضمضة كاالستنشاؽ كاالستنثار، كغسؿ صماخ األذف كىي 

 .كأما صحفة األذف فيجب غسؿ ظاىرىا كباطنيا. الثقبة الداخمة في الرأس
 

 الغسؿ فضائؿ: فصؿ .د 
 البداية بغسؿ النجاسة ثـ الذكر فينكم عنده ثـ أعضاء الكضكء مرة مرة، ثـ أعمى جسده، كتثميث غسؿ 

 . الرأس، كتقديـ شؽ جسده األيمف، كتقميؿ الماء عمى األعضاء
. كمف نسى لمعة أك عضكا مف غسمو بادر إلى غسؿ حيف تذكره كلك بعد شير، كأعاد ما صمى قبمو

ف أخره بعد ذكره بطؿ غسمو  .فإف كاف في أعضاء الكضكء كصادفو غسؿ الكضكء أجزأه. كا 
 

  ما يحـر عمى الجنب:فصؿ .ق 
. ال يحؿ لمجنب دخكؿ المسجد، كال قراءة القرآف إال اآلية كنحكىا لمتعكذ كنحكه

 .كال يجكز لمف ال يقدر عمى الماء البارد أف يأتي زكجتو حتى يعد اآللة إال أف يحتمـ، فال شيء عميو
 

فصؿ في التيمـ  .4
  في التيمـ:فصؿ .أ 

كيتيمـ الحاضر الصحيح لمفرائض إذا . كيتيمـ المسافر في غير معصية، كالمريض لفريضة أك نافمة
 .كال يتيمـ الحاضر الصحيح لنافمة كال جمعة كال جنازة إال إذا تعينت عميو الجنازة. خاؼ خركج كقتيا

 
 فرائض التيمـ: فصؿ .ب 

 النية كالصعيد الطاىر، كمسح الكجو كمسح اليديف إلى الككعيف، كضربة األرض األكلى كالفكر، 
. كدخكؿ الكقت كاتصالو بالصالة

. ىك التراب كالطكب كالحجر، كالثمج كالخضخاض كنحك ذلؾ: كالصعيد
كال يجكز بالجص المطبكخ كالحصير كالخشب كالحشيش كنحكه، كرخص لممريض في حائط الحجر 

 .كالطكب إف لـ يجد مناكالن غيره
 

 التيمـ سنف: فصؿ .ج 
 .تجديد الصعيد ليديو كمسح ما بيف الككعيف كالمرفقيف، كالترتيب
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 9الفقه المالكي  

 التيمـ فضائؿ: فصؿ .د 
 . التسمية كتقديـ اليمنى عمى اليسرل كتقديـ ظاىر الذراع عمى باطنو كمقدمة عمى مؤخره

 
 التيمـ نكاقض: فصؿ .ق 

.  كالكضكء كال تصمى فريضتاف بتيمـ كاحد كمف تيمـ لفريضة جاز لو النكافؿ بعدىا كمس المصحؼ
 .كالطكاؼ كالتالكة إف نكل ذلؾ كاتصمت بالصالة كلـ يخرج الكقت

 
 ما يبيح التيمـ: فصؿ .ك 

. كجاز بتيمـ النافمة كؿ ما ذكر إال الفريضة
. كمف صمى العشاء بتيمـ قاـ لمشفع كالكتر بعدىا مف غير تأخير

 .كمف تيمـ مف جنابة فالبد مف نيتيا
 

فصؿ في الحيض  .5
 الحيض  أقساـ النساء في في:فصؿ .أ 

. مبتدأة كمعتادة كحامؿ: كالنساء
. كأكثر الحيض لممبتدأة خمسة عشر يكمان 

. فإف تمادل بيا الدـ زادت ثالثة أياـ ما لـ تجاكز خمسة عشر يكمان . كلممعتادة عادتيا
كلمحامؿ بعد ثالثة أشير خمسة عشر يكمان كنحكىا، كبعد ستة أشير عشركف كنحكىا، فإف انقطع الدـ 

 .لفقت أيامو حتى تكمؿ عادتيا
 

 ما يحـر عمى الحائض: فصؿ .ب 
كعمييا قضاء الصكـ . كال يحؿ لمحائض صالة كال صكـ كال طكاؼ كال مس مصحؼ كال دخكؿ مسجد

 .كال يحؿ لزكجيا فرجيا كال ما بيف سرتيا كركبتييا حتى تغتسؿ. كقراءتيا جائزة. دكف الصالة
 

فصؿ في النفاس  .6
اغتسمت - فإذا انقطع الدـ قبميا كلك في يكـ الكالدة . كأكثره ستكف يكمان . كالنفاس كالحيض في منعو

ال ضـّ إلى األّكؿ ككاف  كصّمت فإذا عاكدىا الدـ فإف كاف بينيما خمسة عشر يكمان فأكثر كاف الثاني حيضا، كا 
    . مف تماـ النفاس
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   أكقات الصالة: فصؿ .1

. مف زكاؿ الشمس إلى آخر القامة: الكقت المختار لمظير
. مف القامة إلى األصفرار كضركرييما إلى الغركب: كالمختار لمعصر
. قد ما تصمى فيو بعد شركطيا: كالمختار لمغرب
. كضركرييما إلى طمكع الفجر. مف مغيب الشفؽ إلى ثمث الميؿ األكؿ: كالمختار لمعشاء
. مف الفجر إلى اإلسفار األعمى كضركرية إلى طمكع الشمس: كالمختار لمصبح

. كالقضاء في الجميع ما كراء ذلؾ
. كمف أخر الصالة حتى خرج كقتيا فعميو ذنب عظيـ إال أف يككف ناسيان أك نائمان 

كال تصمى نافمة بعد صالة الصبح إلى ارتفاع الشمس، كبعد صالة العصر إلى صالة المغرب، كبعد 
 .كبعد كالجمعة حتى يخرج مف المسجد. طمكع الفجر إال الكرد لنائـ عنو كعند جمكس إماـ الجمعة عمى المنبر

 
 شركط الصالة :فصؿ .2

كشرط الصالة طيارة الحديث كطيارة الخبث مف البدف كالثكب كالمكاف كستر العكرة كاستقباؿ القبمة، 
. كترؾ الكالـ كترؾ األفعاؿ الكثيرة

. كعكرة الرجؿ ما بيف السرة كالركبة
. كالمرأة كميا عكرة ما عدا الكجو كالكفيف

ال إذا كاف فكقيا شيء، كمف تنجس ثكبو كلـ يجد ثكبان غيره كلـ يجد ماء . كتكره الصالة في السراكيؿ
. يغسمو بو أك لـ يكف عنده ما يمبس حتى يغسمو خركج الكقت صمى بنجاستو

كمف لـ يجد ما يستر بو عكرتو . كمف فعؿ ذلؾ فقد عصى ربو. كال يجكز تأخير الصالة لعدـ الطيارة
. صمى عريانان 

كمف أخطأ القبمة أعاد في الكقت، ككؿ إعادة في الكقت فيي فضيمة، ككؿ ما تعاد منو الصالة في 
 .الكقت فال تعاد منو الفائتة كالنافمة

 
فرائض الصالة : فصؿ .3

كالسجكد عمى , نية الصالة المعينة، كتكبيرة اإلجراـ كالقياـ ليا، كالفاتحة كالقياـ ليا، كالرككع كالرفع منو
. الجبية كالرفع منو، كاالعتداؿ، كالطمأنينة، كالترتيب بيف فرائضيا، كالسالـ كجمكسو الذم يقارنو

 .مقارنتيا لتكبيرة اإلحراـ: كشركط النية
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سنف الصالة  : فصؿ .4
اإلقامة كالسكرة التي بعد الفاتحة كالقياـ ليا، كالسر فيما يسر فيو، كالجير فيما يجير فيو، كسمع اهلل 

 .لمف حمده
كؿ تكبيرة سنة إال األكلى كالتشيداف كالجمكس ليما، كتقديـ الفاتحة عمى السكرة كالتسميمة الثانية كالثالثة 

كالجير بالتسميمة الكاجبة، كالصالة عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كالسجكد عمى األنؼ كالكفيف . لممأمكـ
 .كالركبتيف كأطراؼ القدميف كالسترة لغير المأمكـ كأقميا غمظ رمح كطكؿ ذراع طاىر ثابت غير مشكش

 
 الصالة فضائؿ: فصؿ .5

ربنا كلؾ الحمد، كالتأميف بعد الفاتحة :  رفع اليديف عند اإلحراـ حتى تقابال األذنيف كقكؿ المأمكـ كالفذ
لمفذ كالمأمكـ، كال يقكليا اإلماـ إال في قراءة السر، كالتسبيح في الرككع كالدعاء في السجكد، كتطكيؿ القراءة في 

. الصبح كالظير تمييا كتقصيرىا في العصر كالمغرب، كتكسطيا في العشاء
كالييئة المعمكمة في الرككع كالسجكد كالجمكس، كالقنكت . كتككف السكرة األكلى قبؿ الثانية كأطكؿ منيا

. سران قبؿ الرككع كالدعاء بعد التشيد الثاني
 .كيككف التشيد الثاني أطكؿ مف األكؿ كالتيامف بالسالـ كتحريؾ السبابة في التشيد

 
 ما يكره في الصالة: فصؿ .6

كيكره االلتفات في الصالة، كتغميض العينيف، كالبسممة كالتعكذ في الفريضة كيجكزاف في النقؿ، 
كالكقكؼ عمى رجؿ كاحدة إال أف يطكؿ قيامو، كاقتراف رجميو كجعؿ درىـ أك غيره في فمو، ككذلؾ كؿ ما 

 .ككؿ ما يشغمو عف الخشكع في الصالة. يشكشو في جيبو أك كمو ك عمى ظيره ، كالتفكر في أمكر الدنيا
 

  مكعظة عف الصالة:فصؿ .7
. لمصالة نكر عظيـ تشرؽ بو قمكب المصميف كال ينالو إال الخاشعكف

فإذا أتيت إلى الصالة ففرغ قمبؾ مف الدنيا كما فييا، كاشتعؿ بمراقبة مكاالؾ الذم تصمى لكجيو كاعتقد 
جالؿ كتعظيـ لو بالتكبير كالتسبيح كالذكر . أف الصالة خشكع كتكاضع هلل سبحانو بالقياـ كالرككع كالسجكد كا 

فحافظ عمى صالتؾ فإنيا أعظـ العبادات، كال تترؾ الشيطاف يمعب بقمبؾ كيشغمؾ عف صالتؾ حتى 
. يطمس قمبؾ كيحرمؾ مف لذة أنكار الصالة

فاستعف باهلل إنو خير . فعميؾ بدكاـ الخشكع فييا فإنيا تنيى عف الفحشاء كالمنكر بسبب الخشكع فييا
 .مستعاف
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  أحكاؿ الصالة المفركضة:فصؿ .8
. لمصالة المفركضة سبعة أحكاؿ مرتبة تؤدم عمييا أربعة منيا عمى الكجكب، كثالثة عمى االستحباب

. أكليا القياـ بغير استناد ثـ القياـ باستناد، ثـ الجمكس بغير استناد، ثـ الجمكس باستناد: فالتي عمى الكجكب
كالثالثة . فالترتيب بيف ىذه األربعة عمى الكجكب إذا قدر عمى حالة منيا كصمى بحالة دكنيا بطمب صالتو

أف يصمي العاجز عف ىذه الثالثة المذككرة عمى جنبو األيمف، ثـ عمى األيسر ثـ : التي عمى االستحباب ىي
. فإف خالؼ في الثالثة لـ يبطؿ صالتو. عمى ظيره

ف كاف ال يسقط بسقكطو  كاالستناد الذم تبطؿ بو صالة القادر عمى تركو ىك الذم يسقط بسقكطو، كا 
 .فيك مكركه
 

أحكاؿ الصالة النافمة : فصؿ .9
كيجكز أف يدخميا . كأما النافمة فيجكز لمقادر عمى القياـ أف يصمييا جالسان، كلو نصؼ أجر القائـ

 .جالسان كيقكـ بعد ذلؾ أك يدخميا قائمان كيجمس بعد ذلؾ إال أف يدخميا بنية القياـ فييا فيمتنع جمكسو بعد ذلؾ
 

  قضاء الصالة:فصؿ .10
كمف صمى كؿ يكـ خمسة أياـ فميس . يجب قضاء ما في الذمة مف الصمكات كال يحؿ التفريط فييا

ف كاف سفرية قضاىا سفرية سكاء كاف  بمفرط كيقضييا عمى نحك ما فاتتو إف كاف حضرية قضاىا حضرية، كا 
. حيف القضاء في حضر أك سفر

كالترتيب يبف الحاضرتيف كبيف يسير الفكائت مع الحاضرة كاجب مع الذكر، كاليسير أربع صمكات 
. فأدنى

. كيجكز القضاء في كؿ كقت. كمف كانت عميو أربع صمكات فأقؿ صالىا قبؿ الحاضرة كلك خرج كقتيا
كال يتنقؿ مف عميو القضاء كال يصمي الضحى كال قياـ رمضاف كال يجكز لو إال الشفع كالكتر كالفجر كالعيداف 

. كالخسكؼ كاالستسقاء
. كيجكز لمف عمييـ القضاء أف يصمكا جماعة إذا استكت صالتيـ
 .كمف نسى عدد ما عميو مف القضاء صمى عددان ال يبقى معو شؾ

 
 في السيك باب: فصؿ .11

. كسجكد السيك في الصالة سنة
. فممنقصاف سجدتاف قبؿ السالـ بعد تماـ التشيديف يزيد بعدىما تشيدان آخر

. كلمزيادة سجدتاف بعد السالـ يتشيد بعدىا كيسمـ تسميمة أخرل
. كمف نقص كزاد سجد قبؿ السالـ
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ف طاؿ أك خرج مف المسجد بطؿ السجكد  كمف نسى السجكد القبمي حتى سمـ سجد إف كاف قريبان، كا 
ال فال تبطؿ . كتبطؿ الصالة معو إف كاف عمى ثالث سنف أك أكثر مف ذلؾ كا 

. كمف نقص فريضة فال يجزيو السجكد عنيا. كمف نسى السجكد البعدم سجده كلك بعد عاـ
. كمف نقص الفضائؿ فال سجكد عميو

. كال يككف السجكد القبمي إال لترؾ سنتيف فأكثر
كأما السنة الكاحدة فال سجكد ليا إال السر كالجير، فمف أسر في الجير سجد قبؿ السالـ، كمف جير 

. كمف تكمـ ساىيان سجد بعد السالـ، كمف سمـ مف ركعتيف ساىيان سجد بعد السالـ. في السر سجد بعد السالـ
كمف زاد في الصالة ركعة أك ركعتيف سجد بعد السالـ كمف زاد في الصالة مثميا بطمت، كمف شؾ في 

. كماؿ صالتو أتى بما شؾ فيو
ف شؾ في . كالشؾ في النقصاف لتحققو فمف شؾ في ركعة أك سجدة أتى بيا كسجد بعد السالـ، كا 

ف طاؿ بطمت صالتو . السالـ سمـ إف كاف قريبان كال سجكد عميو، كا 
كالمكسكس يترؾ الكسكسة مف قمبو، كال يأتي بما شؾ فيو كلكف يسجد بعد السالـ سكاء شؾ في زيادة 

. أك نقصاف
. كمف جير في القنكت فال سجكد عميو كلكنو يكره عمده
. كمف زاد السكرة في الركعتيف األخيرتيف فال سجكد عميو

كمف سمع ذكر محمد صمى اهلل عميو كسمـ كىك في الصالة فصمى عميو فال شيء عميو، سكاه كاف 
. ساىيان أك عامدان أك قائمان أك جالسان 

كمف قرأ سكرتيف فأكثر في ركعة كاحدة أك خرج مف سكرة إلى سكرة، أك ركع قبؿ تماـ السكرة فال شيء 
. عميو في جميع ذلؾ

 .كمف أشار في صالتو بيده أك رأسو فال شيء عميو
ف كاف عامدان فالظاىر البطالف . كمف كرر الفاتحة ساىيان سجد بعد السالـ، كا 

. كمف تذكر السكرة بعد انحنائو إلى الرككع فال يرجع إلييا
. كمف تذكر السر أك الجير قبؿ الرككع أعاد القراءة

ف كاف في الفاتحة أعادىا كسجد بعد السالـ . فإف كاف ذلؾ في السكرة كحدىا أعادىا كال سجكد عميو، كا 
ف فات بالرككع سجد لترؾ الجير قبؿ السالـ كلترؾ السر بعد السالـ سكاه كاف مف الفاتحة أك السكرة كحدىا . كا 
 .كمف ضحؾ في الصالة بطمت سكاء كاف ساىيان أك عامدان، كال يضحؾ في صالتو إال غافؿ متالعب
كالمؤمف إذا قاـ لصالة أعرض بقمبو عف كؿ ما سكل اهلل سبحانو كترؾ الدنيا كما فييا، حتى يحضر 

. بقمبو جالؿ اهلل سبحانو كعظمتو، كيرتعد قمبو كترىب نفسو مف ىيبة اهلل جؿ جاللو، فيذه صالة المتقيف
. كال شيء عميو في التبسـ

. كبكاء الخاشع في الصالة مغتفر
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. كمف أنصت لمتحدث قميالن فال شيء عميو
كمف قاـ مف ركعتيف قبؿ الجمكس، فإف تذكر قبؿ أف يفارؽ األرض بيديو كركبتيو رجع إلى الجمكس كال 
ف رجع بعد المفارقة كبعد القياـ ساىيان أك عامدان  ف فارقيا تمادل كلـ يرجع كسجد قبؿ السالـ كا  سجكد عميو، كا 

 .صحت صالتو كسجد بعد السالـ
ف كاف عامدان بطمت صالتو . كمف نفخ في صالتو ساىيان سجد بعد السالـ، كا 

كمف عطس في صالتو فال يشتغؿ بالحمد كال يرد عمى مف شمتو كال يشمت عاطسان، فإف حمد اهلل فال 
. شيء عميو

. كمف تثاءب في الصالة سد فاه، كال ينفث إال في ثكبو مف غير إخراج حركؼ
. كمف شؾ في حدث أك نجاسة فتفكر في صالتو قميالن، ثـ تيقف الطيارة فال شيء عميو

ف استدبر القبمة قطع الصالة ف تعمد فيك مكركه، كا  . كمف التفت في الصالة ساىيان فال شيء عميو، كا 
 .كمف صمى بحرير أك ذىب أك سرؽ في الصالة أك نظر محرما في عاص كصالتو صحيحة

ف كانت مف القرآف فال سجكد عميو إال  مف غمط في القراءة بكممة مف غير القرآف سجد بعد السالـ، كا 
. يتغير المفظ أك يفسد المعنى فيسجد بعد السالـ

ف ثقؿ نكمو أعاد الصالة كالكضكء . كمف نعس في الصالة فال سجكد عميو، كا 
. كأنيف المريض مغتفر كالتنحنح لمضركرة مغتفر، كلإلفياـ منكر كال تبطؿ الصالة بو

. سبحانو اهلل كره كصحت صالتو: كمف ناداه أحد فقاؿ لو
كال ينظر . كمف كقؼ في القراءة كلـ يفتح عميو أحد ترؾ تمؾ اآلية كقرأ ما بعدىا، فإف تعذرت عميو ركع

 .مصحفان بيف يديو إال أف يككف في الفاتحة فالبد مف كماليا بمصحؼ أك غيره
ف كاف أكثر بطمت صالتو . فإف ترؾ منيا آية سجد قبؿ السالـ، كا 

. كمف فتح عمى غير إمامو بطمب صالتو، كال يفتح عمى إمامو إال أف ينتظر الفتح أك يفسد المعنى
. كمف جاؿ فكره قميالن في أمكر الدنيا نقص ثكابو كلـ تبطؿ صالتو

كمف دفع الماشي بيف يديو أك سجد عمى شؽ جبيتو أك سجد عمى طية أك طيتيف مف عمامتو فال 
. شيء عميو

. كال شيء في غمبة القىء كالقمس في الصالة
. كسيك المأمكـ يحممو اإلماـ إال أف يككف مف نقص الفريضة

ذا سيا المأمكـ أك نعس أك زكحـ عف الرككع كىك في غير األكلى، فإف طمع في إدراؾ اإلماـ قبؿ  كا 
ف لـ يطمع ترؾ الرككع كتبع إمامو كقضى ركعة في مكضعيا بعد سالـ  رفعو مف السجدة الثانية ركع كلحقو، كا 

. إمامو
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ف سيا عف السجكد أك زكحـ أك نعس حتى قاـ اإلماـ إلى ركعة أخرل سجد أف طمع في إدراؾ اإلماـ  كا 
ال تركو كتبع اإلماـ كقضى ركعة أخرل أيضان، كحيث قضى الركعة فال سجكد عميو إال أف يككف  قبؿ الرككع كا 

. شاكان في الرككع أك السجكد
 .كمف جاءتو حبة أك عقرب فقتميا فال شيء عميو إال أف يطكؿ فعمو أك يستدبر القبمة فإنو يقطع
كمف تكمـ . كمف شؾ ىؿ ىك في الكتر أك في ثانية الشفع جعميا ثانية الشفع كسجد بعد السالـ ثـ أكتر

ف كاف عامدان كره كال شيء عميو . بيف الشفع كالكتر ساىيان فال شيء عميو، كا 
كالمسبكؽ إف أدرؾ مع اإلماـ أقؿ مف ركعة فال يسجد معو ال قبميان كال بعديان فإف سجد معو بطمب 

ف أدرؾ ركعة كاممة أك أكثر سجد معو القبمب كأخر البعدم حتى يتـ صالتو فيسجد بعد سالمو، فإف  صالتو كا 
ف كاف ساىيان سجد بعد السالـ . سجد مع اإلماـ عامدان بطمت صالتو كا 

ذا ترتب عمى المسبكؽ بعدم مف جية إمامو  ف سيا المسبكؽ بعد سالـ اإلماـ فيك كالمصمى كحده كا  كا 
. كقبمي مف جية نفسو أجزأه القبمى

كمف نسى الرككع كتذكره في السجكد رجع قائمان، كيستحب لو أف يعيد شيئان مف القراءة ثـ يركع كيسجد 
. بعد السالـ

كمف نسى سجدة كاحدة كتذكرىا بعد قيامو رجع جالسان كسجدىا إال أف يككف قد جمس قبؿ القياـ فال 
. يعيد الجمكس

. كمف نسى سجدتيف خر ساجدان كلـ يجمس كيسجد في جميع ذلؾ بعد السالـ
ف تذكر السجكد بعد رفع رأسو مف الركعة التي تمييا تمادل عمى صالتو كلـ يرجع كألغى ركعة السيك  كا 

إف كاف مف األكلييف كتذكر بعد عقد الثالثة كبعد السالـ إف لـ . كزاد ركعة في مكضعيا بانيان كسجد قبؿ السالـ
كمف سمـ شاكان في كماؿ . تكف مف األكلييف أك كانت منيما كتذكر قبؿ عقد الثالثة ألف السكرة كالجمكس لـ يفكتا

 .صالتو بطمت صالتو
. كالسيك في صالة القضاء كالسيك في صالة األداء

الفاتحة كالسكرة كالسر كالجير، كزيادة : كالسيك في النافمة كالسيك في الفريضة إال في ست مسائؿ
. ركعة كنسياف بعض األركاف إف طاؿ

فمف نسى الفاتحة في النافمة كتذكر بعد الرككع تمادل كسجد قبؿ السالـ بخالؼ الفريضة فإنو يمغي 
. تمؾ الركعة كيزيد أخرل كيتمادل كيككف سجكده كما ذكرنا في تارؾ السجكد

كمف نسى السكرة أك الجير أك السر في النافمة كتذكر بعد الرككع تمادل كال سجكد عميو بخالؼ 
. الفريضة

ف عقد الثالثة تمادل  كمف قاـ إلى ثالثة في النافمة فإف تذكر قبؿ عقد الرككع رجع كسجد بعد السالـ، كا 
. كزاد الرابعة كسجد قبؿ السالـ بخالؼ الفريضة فإنو يرجع متى ما ذكر كيجد بعد السالـ
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كمف نسى ركنان مف النافمة كالرككع أك السجكد كلـ يتذكر حتى سمـ كطاؿ فال إعادة عميو بخالؼ 
. الفريضة فإنو يعيدىا أبدان 

. كمف قطع النافمة عامدان أك تكر منا ركعة أك سجدة عامدان أعادىا أبدا
. كمف تنيد في صالتو في شيء عميو إال أف ينطؽ بحركؼ

ذا سيا اإلماـ بنقص أك زيادة سبح بو المأمكـ . كا 
ف جمس في األكلى أك في الثالثة فقـ  ذا قاـ إمامؾ مف ركعتيف فسبح بو، فإف فارؽ األرض فاتبعو، كا  كا 
ف سجد كاحدة كترؾ الثانية فسبح بو كال تقـ معو إال أف تخاؼ عقد رككعو فاتبعو كال تجمس  كال تجمس معو، كا 
بعد ذلؾ معو ال في ثانية كال في رابعة، فإذا سمـ فزد ركعة أخرل بدالن مف الركعة التي ألغيتيا بانيان كتسجد قبؿ 

. السالـ
. فإف كنتـ جماعة األفضؿ لكـ أف تقدمكا كاحدان يتـ بكـ

ذا زاد اإلماـ سجدة ثالثة فسبح بو كال تسجد معو . كا 
ذا قاـ اإلماـ إلى خامسة تبعو مف تيقف مكجبيا أك شؾ فيو كجمس مف تيقف زيادتيا فإف جمس األكؿ . كا 

. كقاـ الثاني بطمت صالتو
ذا سمـ اإلماـ قبؿ كماؿ الصالة سبح بو مف خمفو، فإف صدقو كمؿ صالتو كسجد بعد السالـ . كا 

ف تيقف الكماؿ عمؿ عمى يقينو كترؾ  ف شؾ في خبره سأؿ عدليف كجاز ليما الكالـ في ذلؾ، كا  كا 
. العدليف إال أف يكثر الناس خمفو فيترؾ يقينو كيرجع إلييـ

        

 

 

 
 

    


